
REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LXIV, NR. 2, An 2017 167

PROBLEME DE CERCETAREMEDICINĂ ŞI CULTURĂ

OVIDIU – INFLUENŢELE EXILULUI TOMITAN 
ASUPRA OPEREI SALE

Ovidius – the influences of tomitan exile on his work

Prof. Dr. Constantin Bogdan

Adresa de corespondenţă:
Prof. Dr. Constantin Bogdan
E-mail: c_bogdan34@yahoo.com;

REZUMAT
Marele poet al latinităţii antice şi primul scriitor care a creat (şi s-a inspirat) pe meleagurile noastre s-a născut 
la 20 Martie anul 43 î.Hr. la Sulmona (Sulmo denumirea din epocă) şi a părăsit viaţa terestră în anul 17 d.Hr. 
pe ţărmurile Pontului Euxin în cetatea Tomisului, viitor pământ românesc. Poet fecund, sensibil, poet al iubi-
rii, observator al naturii şi al vieţii sociale, el îşi va continua (şi încheia) opera înscrisă în universitate în cei 
aproape nouă ani de exil petrecuţi la Tomis.
Registrul său liric din perioada romană capătă note tragice care reflectă drama pe care o trăia, descrie cu 
forţă evocatoare aventura călătoriei între Brindisium şi Tomis, peisajul vechiului Tomis, natura, oamenii, mo-
dul lor de viaţă nou pentru el, stările conflictuale frecvente iscate între diferitele grupuri. El transmite informa-
ţii de o mare importanţă istorică despre strămoşii noştri geto-daci. Descrierile sale – peisajul hibernal, furtu-
nile, agitaţia mării sunt comparabile cu descrierea celei de-a doua cărţi a Eneidei lui Virgiliu.
Se poate spune că odată cu plecarea sa în exil debutează a doua parte a creaţiei sale, monumentalele sale 
colecţii de elegii – Tristele şi Ponticele (ex Ponta, Epistulae ex Ponta), opere inspirate de viaţa sa la Tomis, 
scrise cu aceeaşi forţă lirică, de data aceasta în registru dramatic, cu virtuozitate şi valenţe evocatoare.
Fără episodul existenţei sale la Tomis lirica universală ar fi fost lipsită de capodoperele amintite create pe 
pământul nostru, care se alătură „Metamorfozelor” şi-l aşază pe Ovidiu în panteonul poeziei latine antice şi 
universale, alături de Virgiliu, Horaţiu, Catul, Tibul, Propertiu. 
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ABSTRACT
The great poet of ancient Latin and the first writer that created (and inspired himself) on (from) our land was 
born on March 20, in the year 43 b.C. in Sulmo (modern Sulmona) and died in the year 17 a.C. on the shores 
of the Euxin Pontus in the fortress of Tomis, future Romanian land. A fertile, sensitive poet of love, an observ-
er of nature and social life, Ovidius will continue (and complete) the work recorded in university in his nearly 
nine years of exile spent at Tomis. 
His lyrical record of the Roman period gets tragic notes reflecting the drama he was going through, describing 
violently the adventure of his journey from Brindisium to Tomis, the landscape of the old Tomis, the nature, 
people, their way of life, the frequent conflicting states between the various groups. He passes information of 
great historic importance about our Geto-Dacian ancestors. Its descriptions – winter landscape, storms, the 
agitation of the sea are comparable to the descriptions of the second book of Virgilius’ Eneida. 
One can say that with his departure in exile the second part of his work starts, his monumental collection of 
elegies – Tristele (Tristia) and Ponticele (ex Ponta, Epistulae ex Ponta), works inspired from his life in Tomis, 
written with the same lyrical force, this time in the dramatic register, with virtuosity and evocative valences.
Without his staying in Tomis episode, the universal lyric would have been deprived of his above-mentioned 
masterpieces written on our land which joins the “Metamorphoses” and places Ovidius in the pantheon of 
ancient and universal Latin poetry, alongside Virgilius, Horatius, Catullus, Tibullus, Propertius.
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Marele poet al latinităţii antice PUBLIUS OVI-
DIUS NASO şi primul scriitor care a creat pe me-
leagurile noastre a venit pe lume în primăvara anu-
lui 43 î.Hr. la 20 martie, când natura renăştea sub 

cerul albastru al Sulmonei (Sulmo cu denumirea 
din epocă) în timpul sărbătorilor dedicate zeiţei Mi-
nerva şi părăseşte această viaţă răvăşit de destinul 
care avea să-l ducă departe de ţara sa natală să-şi 
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încheie existenţa puţin înainte de a împlini 60 de 
ani, în cetatea fondată de coloniştii greci pe ţărmul 
Mării Negre, Tomi (sau Tomis) în anul 17 d.Hr.

A fost un destin tragic pentru poet, dar care, ca 
şi în cazul altor mari poeţi lirici, va deveni sursa 
unei opere poetice universale pentru că, aproape 
totdeauna, suferinţa a stimulat marile creaţii artisti-
ce mai mult decât serenitatea şi beatitudinea. 

Fără exilul de la Tomis al poetului roman al 
„tandrelor iubiri“, care vor deveni atât de neferici-
te, lirica universală ar fi fost lipsită de capodoperele 
desăvârşite prin sentimentul tragic al ultimilor ani 
ai poetului (tomitan) – Tristele şi Ponticele care, 
alături de Metamorfoze scrise la 45 de ani, şase ani 
înainte de a fi alungat din Roma, în exilul din To-
mis, lucrări  care împlinesc o operă care-l aşază pe 
Ovidiu în panteonul poeziei latine antice şi univer-
sale alături de Virgiliu, Horaţiu, Catul, Tibul, Pro-
pertiu sub domnia lui Octavian August. 

Tânărul Ovidiu renunţase după o scurtă perioa-
dă de practică la cariera juridică decisă pentru el de 
tatăl său şi se dedică poeziei spre care resimte o 

chemare irezistibilă: „Mă forţam să scriu în 
proză, dar cuvintele veneau singure şi se pliau 
pe măsură ce scriam devenind versuri“.

Astfel pana sa a putut să ofere lumii versu-
rile sale până în ultima secundă a vieţii poetu-
lui. 

Frecventează cercurile literare ale Romei, 
ia parte la lecturile publice, potrivit practici-
lor epocii; admira şi urma exemplul poeţilor 
romani contemporani – „Propertiu care fu 
companionul şi prietenul meu, armoniosul 
Horaţiu care captiva urechile mele prin puri-
tatea sunetelor lirei sale ausoniene“. Lirica sa 
conţine un univers poetic propriu, un erotism 
subtil, de o graţie elegantă în maniera lui Ti-
bul şi a lui Propertiu. 

El se va defini mai târziu ca: „poetul... care 
va căuta tandrele iubiri“ (Tenerovum lusar 
amorum, Tristia IV, 10, V-1) cum a demon-
strat faimosul său debut la Roma cu Amores 
– 3 cărţi, 51 elegii erotice scrise între 20-25 
î.Hr. şi care a fost continuat prin al său alt 
mare succes Ars amandi (Ars amatoria) pe 
care l-a terminat în anul 2 d.Hr. – un catehism 
de iubire şi un manual de erotică adresat tine-
rilor. Prin aceasta Ovidiu a delimitat propriul 
său gen liric – didactic – erotic. Prin aceste 
două opere, ca şi prin alta, mai comercială şi 
mai dedicată educaţiei pentru sănătate, sfaturi 
cosmetice, de întreţinere a frumuseţii şi sănă-
tăţii. De medicaminae faciei feminae, Ovi-
diu cucereşte tânăra generaţie aristocratică.

În Remedia Amoris poetul analizează remedii-
le de terapie a sufletului în cazul iubirilor neferici-
te, înşelate sau neîmpărtăşite.

În opera sa mai pot fi identificate referiri la far-
maco-toxicologie prin informaţiile aduse privind 
efectul letal al veninului de viperă pe care geţii îl 
foloseau împotriva duşmanilor prin intermediul fo-
losirii la vârful săgeţilor. 

În sfârşit mai face descrieri ale epidemiilor de 
malarie.

Era un bun cunoscător al psihologiei feminine, 
animat de erotism printr-un patos exuberant care, la 
maturitatea sa Heroide şi în special într-una dintre 
capodoperele sale Metamorfoze, apogeu al opere-
lor sale create la Roma (12.000 de versuri) câştigă 
noi valenţe mitologice şi eroice şi pun în evidenţă, 
prin aceasta, erudiţia poetului.

Dar erotismul său manifestat public contravenea 
puritanismului cultivat oficial în epocă. Este una 
dintre ipotezele care va explica relegarea sa la Tomis 
un fel de condamnare la moarte şi la un exil perpe-
tuu.
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Această ipoteză considerată drept cauză a alun-
gării sale din Roma, publicarea colecţiei de poezii 
erotice din cauza cărora a fost acuzat de corupţie de 
tineri care erau astfel deturnaţi de la alte preocupări 
moralmente mai necesare, a fost susţinut printre al-
ţii de Cuvillier – Flury, Varn – Ehwald, Schanz. 
Această ipoteză are un punct slab: marea distanţă 
temporală care separă publicarea cărţilor respective 
şi surghiunirea sa în anul 8 d.Hr., la vârsta de 51 de 
ani.

Villeneuve, Nageotte, Plessis şi Ripert susţin 
ipoteza complotului contra lui Tiberius, fiul Liviei 
sprijinit la succesiunea tronului de mama sa. În 
sfârşit, o a treia ipoteză – S. Reinach, Jerom Carco-
pino – a invocat o cauză mistic-religioasă. 

Ovidiu ar fi participat la culte şi ceremonii mis-
terioase (ritualuri secrete în Grecia şi Roma pentru 
iniţiaţi) în onoarea zeiţei Isis, interzisă în epocă. 

Adevăratele cauze ale trimiterii în exil a lui Ovi-
diu au rămas obscure până în prezent. Nici poetul 
nu le-a elucidat cu toate că în versurile sale pot fi 
întrevăzute două cauze: Carmen (poezie din Ars 
amandi pentru care el a primit calificativul de 
„doctor de obscenităţi adultere“) şi eroarea poetu-
lui într-un moment de derută în care a refuzat să 
vorbească (prezenţa sa la unele orgii practicate de 
membrii familiei lui Octavian August) „Pentru ce 
am văzut ceea ce am văzut? Pentru ce ochii mei 
fură vinovaţi?“ (Tristia II,1).

Expulzarea din Roma

În anul 8 d.Hr., Ovidiu împlinise 51 de ani şi i se 
ordonă să părăsească Roma printr-un edict imperial 
de expulzare semnat de Octavian August. Nu i s-a 
motivat decizia, nu i s-a dat şansa unei judecăţi şi, 
mai rău, i s-a ordonat să plece imediat fără să aibă 
timpul necesar să-şi pregătească plecarea. 

Luând cunoştinţă de conţinutul edictului, poetul 
e cuprins de disperare, căci el avea un caracter slab. 
Îşi imploră soţia să nu-l însoţească sperând că, ră-
mânand la Roma, ea va putea lupta pentru întoarce-
rea sa; sclavii săi plâng plecarea sa şi la fel o fac 
câţiva din prietenii săi, căci restul preferă să-l evite. 

„Scumpa mea soţie strângându-mă în braţele 
sale, lacrimile mele se amestecau cu lacrimile ei 
mai abundente, lacrimile sale curgeau şiroaie pe 
faţa sa“ (Tristia I, 3V, 17-18).

„Mă adresam pentru ultima oară prietenilor 
mei consternaţi până de curând atât de numeroşi, 
şi dintre care eu n-am mai văzut decât 2 alături de 
mine“ (Tristia I, 3V, 15-16).

El pleacă din Brindisium la începutul iernii, cu o 
navă fragilă, şubrezită, ale cărei ieşiri pe mare în 
mod normal ar fi fost suspendate din cauza riscuri-
lor pe care le comportă starea vremii pentru naviga-
ţie. Destinaţia: în depărtatul în timpul acela,  Tomis, 
cetatea fondată de colonişti, greci, pe ţărmul Pontu-
lui Euxin Constanţa de mai târziu, astăzi cel mai 
important port al României la Marea Neagră. La 
acea dată cetăţile greceşti la ţărmul Pontului Enxin 
– Dionisiopolis (Balcic), Bizone (Cavarna), 
Odessos (Varna), Callatis (Mangalia), Tomis (Con-
stanţa), nume care circulă în paralel din secolul 6 
d.Hr. cu variantele Constantiana şi Constantina), 
Histria, căutau protecţia Romei, spre a evita con-
flictele cu diferitele populaţii – indigenii geto-daci, 
migratorii – bastarni şi sarmaţi şi sciţi mai târziu;

Tomis era o cetate veche potrivit probelor arheo-
logice şi datate din epoca neolitică: 5000-2200 î.Hr.

Autoritatea Romei nu era complet impusă, tri-
burile se revoltau adesea împotriva romanilor, care 
au rezistat în regiune timp de şapte secole. Poetul 
va descrie această stare de lucruri plină de incerti-
tudini, de conflicte; el însuşi se va înrola în această 
luptă. Într-un astfel de climat soseşte Ovidiu la To-
mis. Plecase din Brindisium pe mare după noaptea 
de coşmar petrecută la Roma. 

Se poate spune că odată cu plecarea sa în exil 
începe o a doua parte a creaţiei sale, monumentale-
le colecţii de elegii – Tristele (Tristia) şi Ponticele 
(ex Ponta, Epistulae ex Ponta) opere ale exilului 
său la Tomis inspirate de viaţa sa în această ţară, o 
viaţă diferită de aceea de la Roma. 

El va păstra totdeauna în memoria sa imaginea 
oraşului natal Sulmo, câmpiile fertile de măslini, 
migdali, vii, turmele de oi, râurile limpezi şi proas-
pete; în raport cu aceste amintiri el va scrie impre-
siile sale din timpul călătoriei sale în exil şi care 
constituie un fel de introducere a operei sale create 
la Tomis, un apel pentru Roma care-l părăsise. 

El începe să descrie drumul său în Tristia I, 10 V, 
18-50, Elegie I în prima carte a Tristelor scrise în 
timpul exilului.

Temele principale din Tristele sunt peripeţiile 
voiajului său pe mare dar şi pe pământ, amintirile 
sale din Roma şi ţara sa natală, o permanentă com-
paraţie care face să reiasă forţa noului peisaj, a că-
lătoriei sale pe mare, iarna spre Tomis la ţărmul 
Pontului Euxin, la Istru, spre oamenii în mijlocul 
cărora el îşi va duce de acum viaţa şi pe care-i va 
numi potrivit obiceiului epocii „barbari“.

El descrie cu forţă plastică agitaţia mării din 
timpul iernii, asaltul valurilor înspăimântate; pră-
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pastiile abisale, furtuna sălbatică, vântul aprig şi 
rece al iernii, mugetul mării şi spaima celor care se 
găseau cu el pe vasul rudimentar. 

Spectacolul descrierii furtunii este comparabil 
cu descrierea din cea de-a doua carte a Eneidei de 
Virgiliu.

Poetul dă măsura adevărată a forţei sale lirice în 
registrul dramatic, a virtuozităţii sale atunci când 
foloseşte tonuri sumbre, profunde, grave, care miş-
că şi transmit întreaga emoţie a poetului; exilul se 
dovedeşte revelator al unei alte faţete a poetului, 
alta decât cea luminoasă, exuberantă, aceea a poe-
tului frumuseţii senine, a iubirii.

„O nenorocire! Ce uriaşi munţi de apă se rosto-
golesc unii peste alţii şi par să se lanseze până la 
ceruri! Ce văi profunde, când valurile se prăbuşesc 
deschizându-se sub picioarele noastre şi par să 
atingă întunecatul Tartar; de cealaltă parte unde 
întorci privirile, peste tot mare şi cer, o mare de 
valuri îngrămădite, alta de nori ameninţători. În 
mijlocul acestor două elemente, vânturile se dez-
lănţuie în vârtejuri furioase. Marea nu ştie cărui 
stăpân se supune“ (Tristia I, 2V., 19-26).

Ce constrast cu ceea ce îl impresionase sub cerul 
Sulmonei şi Romei: 

Deja tinerii băieţi şi zburdalnicele fete culeg vi-
olete…

Pasărea guralivă cântă cu bucurie refrenele 
sale primăvăratice. (Tristia III, 12 V., 5-12).

Clima diferită de tip continental a regiunii de pe 
ţărmul Pontului Euxin, în special iernile reci, vân-
turile şi zăpezile sunt dificil de suportat şi poetul le 
descrie într-o manieră inspirată în a doua colecţie 
de elegii scrise la Tomis – Pontice (Epistulae ex 
Ponta) pentru cărţi scrise între 12 şi 17 d.Hr., veri-
tabile capodopere de o valoare artistică inegalabilă 
în istoria literaturii universale.

La 2000 de ani de la dispariţia terestră a unuia 
dintre cei mai mari poeţi ai liricii universale să nu 
uităm că o parte a creaţiei sale este legată de pă-
mântul ţării noastre, că el poate fi considerat primul 
scriitor (şi) al nostru. În sfârşit, că ne-a lăsat mărtu-
rii despre viaţa socială, cultura, oamenii trăitori în 
acel timp pe pământul Scytiei Minor, Dobrogea 
noastră de azi.
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